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"Porque de sua intleepidez� Inoral e politica� na campanha que se inicia� se poderá dizer� aplicando acertada

lente o .conceito de RenaG� que AfOluando de Sales é� nesta bOloa de trausi�ão, o depositario do espirito democratico� a

lentaUdade politica mais capaz de cOlupreender as possibilidades contemporaneas da Republica que instituimos��.

S. PAULO, 2 -- (Argus) Os chefes politicas
corrente perreplsta de Pctlrendaba neste Estado,
rlfestaram-se selldarfos com a dessldencia do
partido chefiado pelo sr, Silvio de Campos. Em
elrão Preto, no munlclple de Serro Azul� os par
rios do P. R. P., tambem estão solldarlos com

sssldencla Ieaderada por aquele politico.
O sr, Jonas Martins Filho, chefe pollttee da

Ia cidade, falando ã imprensa declarou que o

mvlo de Campos colocou o Partido Republicano
lista no seu verdadeiro lugar, demonstrando
centlnüames a seguir a diretriz traçada de
dos acontecimentos de 1930.

A voz DO POVO Sem quaisquer Iiga�ões politicas
--------------------------------------------
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com o sr. Getulio Vargas nova guerra
Apresentou- [Três horas palestrando

� .._

se a prrsao
o rastilho da

RIO, 2--Apresentou-se na Po
licia Central, o ex-tenente do
Exercito Helio de Albuquerque
Lima, ultimamente condenado
pelo Tribunal Mililar, acusado de
haver tomado parte saliente no

movimento estremista de Novem
bro.

RIO, 2 -- O sr. José Américo, de Almeida, esteve
no Catete, em conferencia -corn o sr. Getulio Vargas.

A palestra, que foi reservada, demorou três horas,
revéla terem sido tratados assuntos de alta relevancia.

Ha quem diga, ter o sr. José Amerieo solicitado o auxilio
do sr. Getulio Vargas no sentido de ordenar que a cancha seja de
simpedida, tendo ao que parece, o sr. Getulio Vargas torcido o

nariz, por não haver ainda perdido as esperanças ...

repres- "nossa •••

"SIMBOLISMO
DA RAÇA"

ontem RECIFE, 2--0 dr. Alfredo Va-
i rela, político e diplomata, tendo

o que' regressado da Europa, declarou
que situação internacional oferece
identica gravidade á das vésperas
do atentado de Seravejo.
Acrescentou, que a guerra civil

espanhola será possivelmente o

rastilho do incendio que está ger
minando.

tem, na
IRECUSADO o

HABEAS-�ORPUS

Assembléia.... ��O, 2 -- o Superior Tribunal
,MIlItar denegou a ordem de habe

alízou-se a 14a. sessão com' as-corpus impetrada por Luis Car

sença de 23 deputados, e 1,loS Prestes � Henri B_erger, em _Vir
presidencia do sr. Altamiro. tude �a� mformaç�es rornecídas

h I
_

ôb pelo Míntstro da Justíça,
o ouve rec amaçao so re a

:::onstou do expediente o pa-

As contasno. 4, sôbre o projêto no.3, COm a
nte ao contráto com o ior-
a Mimozo Ruiz para o ser

taquigrafico da' Assembléia
resente legislatura. O sr.

pediu dispensa da impres-
Passou-se a ordem do dia e RII9, 2 -- (Argus) O sr, Adalberto Corrê ía, para uma explicação
uir foi encerrada a sessão. pessoal.ocupou a tribuna da Oamara.produztndu breve mais vibrante dts-
[ TEMPO:--Estava inscrito curso, rebatendo as ínvencíoníces surgidas em publicação na imprensa,
fala; o deputado Renato sobre as contas da Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo, de

que foi presidente. Referindo-se a essas informações inexatas, a que ti
isa, o que deixou de íazej nham dado curso alguns jornais, o sr, Adalberto lançou veemente pro
estar ausente desta Capital, testo.

membro da comitiva de s, Dísse que esse notícíaríos tinha a mesma origem criminosa
. o sr, governador. ele tudo quanto se tem articulado contra a Comissão. Andava nele o

dedo do ex-titular interino da Justiça. Declarou o orador que ou a CO
lSOU extranheza que nenhum missão de tnqueríto com prova a verdade das informações do sr. Agame
l de bancada tivesse explica- non Magalhães e ele, orador, renunciará o seu mandato, ou comprova-
motivos da ausencia do sr. rá a falsidade de tudo quanto tem dito o mlnístro, e este ficará na si-

to, maximé, quando ternos I tuação
de abandonar a pas-::t:-a_._-=:- _

a e absoluta certez� de que·,DERROTADO O AL- • •

� deputado,comumco�.' te- MIRANTE PRUTO- D. �h�l�tl;"a Blume
ícamente, a_ Assembléia �s GENES nau vira a sua terra
os da sua nao comparencia
_ .

:ao.

rão ser a Ilôrsinha que o

chama «Henrique faceiro»
�la do sr. Marcos Konder,
de novo se notou. O ilustre
minorista, fez oferta ao sr.

iiro, ao « Estado», e ao sr.

IZO Ruiz, de lindos quadros
enomado pintor português
isor Barradas.

"A
�

rua e

RIO, 2 (Argus)--Está desper
tando vivo interesse aproxima
representação, no Teatro Muni- RIO, 2--0 Superior Tribunal
cipal, da magestosa peça «Sim- de Justiça, decidiu que o imposto
bolismo da Raça �, o «Auto do

I
sobre a tenda não pode incidir

Cristo Redentor », dos autores sobre os funcionarios publicos,
portuguêses, Avelino de Souza, quer sejam federais, estaduais ou

Mario Monteiro e Mario de I municipais.
Barros. Trata-se de uma obra
sacra, montada com muito ex

plendor ê riqueza, cujo ensaio
obdece á direção do escritor Si
mões Coelho e deverá estrear no

proxirão dia 7.

OS FUN�IONARIOS
PUBLI�OS E O IM
POSTO SOBRE A

RENDA

-

SilO ao
•

comunismo
RIO, 2 -- Realizando-se ontem

uma reunião na sêde do nucleo in
tegralísta de Botafogo, foi o local
patrulhado por varios elementos da
brigada de choque do SIGMA, que
em dado momento resolveram ve

dar o transito, gritando:"a rua é
nossa".
Os transeuntes foram-se acumu

lado, sendo que não tardaram a

sbrgit os protestos da multidão.
Em dado momento a brigada de

choque íntegralísta atacou os popu
lares, que reagiram corajosamente,
até que surgiu um piquete de -poli
cía, que poz termo a semelhante
estado de coisas.
Foram prêsos trez íntegralístas.

rlLOROSO
acidente

O jUlgamento do
governador per

nambucano

NADAFATAL PARIS, 2 =r» Noticias proceden-
ltes da frente nacionalista, infor-

PORTO ALEGRE, 2 (O.P.I.) I mam que" os dois francêse� que
-Giacomo Puccini e mais seis' foram presos sob a acusaçao de

pessoas de sua familia, depois de I es�are� incu,m�idos de espalhar
terem comido uma macarronada

' mícrobios pêstiferos entre os sol
sentiram-se intoxicados tendo dados de Franco, não foram ain

vindo a falecer Giacomo, horas da fuzilados.

depois e encontrando-se as demais
------------------

cearense .!eC·m
estado gravissimo.

I Desastre aviatorio

oncurso ROMA, 2 -- O avião que faz

'p FORTA�EZA, 2 (�and) --o <: O I Realiza-se hoje a prova escrita a carreira entre a Italia e Etio
ovo» pubhca a seguinte notícia: de matematica para preenchimen- pia, caíu ao sólo, espatifando-se.
Segundo estamos infor d Em resultado da catastrofe fI'-

,h • •

ma os, to da cadeira do Instituto de
neou aSSIm orgomz!lda a chapa de Educação de Lages. Estão inscri- caram completamente carboniza-

deputa�os federaIS .do PartIdo tos, apenas, dois candidatos sen-
dos não só os quatro passagei

��pubhcano. P�ogresslsta do Cea- do um deles o ilustre engenheiro ros, como toda a tripulação.
ra.,Olavo Ol�velfa, ,Monte ArraIs, conterraneo, dr. João Pedro de -------------------------------

Lms SU?Uplra, J�lI�e Vasconce- Arruda.
los, XavIer de Ohvelra, Abelardo --

_

Marinho, Ruí l'\1onte, Stenio Go
mes, padre Osvaldo Rocha, Da-

RIO, 2 -- O julgamento do sr. rio Correia Lima e Crisanto Mo
Lima Cavalcanti, foi definitiva- reira da Rocha.
mente marcado para o dia 12 do Dos nomes que, segundo se di-
corrente. zia, deveriam figurar na chapa,

Os meios políticos aguardam deixaram de ser incluidos os srs.
com ansiendade a finalidade dês- Osvaldo Studart Filho, Otavio
se habil trabalho político do sr I Lobo, Andrade Furtado, Figuei
Agamenon de Magalhães em al- redo Rodrigues, Antonio Fiusa
tas com}linações com o padre Ar- Pequeno, Carlos Lobo e Herme-
ruda Camara. ne�ildo Furtado.

rito

O CASO DO "�OR:
REIO PAULISTANO�'

BÊ

RIO, 2 -- A oposição da As
sembléia fluminense conseguiu tri
unfar, elegendo presidente por 23
votos contra 25, o sr. Lutero dos
Santos.

O Prefeito Municipal de Blume
nau enviou um convite para a sra,
Christina Blumenau, residente na
Alemanha, filha do saudoso funda
dor desta florescente cidade, para
visitar sua terra natal Blumenau,
j �A sra. Christina Blumenau nas
ceu nestajcídade em 1880 e em 1883
seguiu para ;:Aleman:l!.a junto com
os seus projenítores.•a uníca filha
soorevtvente do Dr. Hermann Blu
menau.

S. PAULO, 2 (O.P.I.)--O sr.

Durval Vilalva, delegado de Se-

strâtosfê- gurança p'essoal, acaba de concluir
o inquerito mandado instaurar
para esclarecer o conflito tlesen
rolado na redação do "Correio
Paulistano". A minuciosa peça

PORTO ALEGRE, 2 - O ge- e?feixa?a em grosso volume, ?on-
neral Lucio Esteves comandante - VARSOVIA, 2 -- Está sendo tem diversos exames procedidos
da Região Militar, 'acha-se

reco-I
construido um balão, destinado pela .Policia Técnica e numerosos

lhido ao leito, atacado de um for-. a um grande vôo á strâtosfêra..' depoimentos de testemunhas, bem
te ataque de gripe. O envolucro terá a capacida- como as declarações das pessôas
.:

. [de
de 120 mil metros cubicos, que se envolveram na cêna de

Descarrilamento tendo na p_arte superio: u� pe- sangue.

queno balao de 3 mil metros O delegado de Segurança Pes-
cubicos, destinado a sustentar o soal, por motivo de ordem inter-

BELO �ORIZ.O�TE, 2 -- P I grande envolucro, emquanto este na, não deu á publicidade a con
trem d� rede, mmeira, que saI.u I estiver sendo cheio. clusão a que chegou. O processo
desta clda?e as 5 hor�s, descarri- I Espera-se que o balão em vai ser relatado e envado á Se
l�u, ocaslOn�ndo ferimentos em construção possa atingir a altura cretaría da Segurança, para apre
diversas pessoas. de 30 mil metros. ciação do sr. Leite de Barros,

após o que deverá subir para o
Não foram fuzilados Forum Criminal.

�stá enfêrmo O gal. Balão
Lucio Esteves

Aviões da
"Varig"

suso a

coibir

ALM'RANT� PROTOGENES
• GUIMARÃES

RIO, 2 (Argus)--Foi suspensa
a escala dos aviões da VARIG
na cidade do Rio Grande, por de�
terminação da Aeronautica Civil
que tambem aprovou a transfe
rencia, para 15 horas, das suas

partidas de Pelotas para Porto
Alegre.

MACARRO-
tos meninos bonitos, de pou
ucação e muita maldade, in
ram um divestimento du
a hora do footing, aos domin
la rua Felipe Schmidt. Con
o grande prazer desses per
, em munirem-se de canetas

ros, para manchar os vesti
is moças.
Ida domingo, uma senhori- I

la nossa sociedade, filha de!
lto funcionario do Estado,
'1 sua fina toilete completa
� inutilizada pela malvadez
; moleques.
zando ao conhecimento da
a tal fáto, pedimos provi
as.

MAJOR OLIVIO
AMORIM

Política

A Associação das Damas de
Caridade manda celebrar amanhã,
ás 7,30 hs., no altar de Sant'Ana
na Catedral Metropolitana, missa
por alma do seu generoso benfei
tor Major olivio Januario de
Amorim.
Para assistirem a êsse piedoso

áto, a Associação convida a exma,

familia do saudoso extinto, as

exmas. damas ativas e honorarias,
bem como, todos os admiradores
e pessôas amigas do Ilustre cata
rinense,

« O Globo» diz, que a situação
do almirante Protogenes em resul
tado do fracasso sofrido se tor

nor insustentavel, sendo possivel,
que venha a abandonar o cargo.

Explosão de dinamite
..----__�__..__���__i _

cidade de LagesnaO, 2 (Argus)--Na avenida
Branco verificQu-se um dolo
acidente, vitimando ao jor
;a Cezar Colin, chefe de pro
lda da Assistencia Munici
quando procurava atravessar
ia arteria justamente no ins
: em que chocavam-se dois
IS, sendo o seu estado de
) gravidade.

CASEM IRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

Melhorameuto
á Avenida

Está sendo construido na Ave
nida Hercilio Luz um boeiro com
o que muito melh�rará o leito da
rua, porisso, que as aguas terão
facil eSCOadouro.

Na ocaSlao em que uma turma
de sapadores do 2' B.E. do Exer
cito Nacional, acantonado na ci
dade de Lages, efetuava os servi
ços de construção de estrada que
lhe estão afétos, entre Caxias e

aquela cidade, acidentalmente ex-

plodiu uma bomba de dinamite,
que deveria ser empregada na de
sobstrução ou demolição de uma
consideravel extensão pedregosa.
causando a morte de um sargento
e graves ferimentos em três pra�
ças daquela unidade.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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a liquidação de artigos de inv.rno. Elegantes, béJos
,gem, estão sendo vendidas, par preços módicos,

BRESLAU, 1 - o sr.

Adolph Hitler chegou ôn'em

aqui de avião para assistir á festa

Iconsequen;ia de .uma grave qué-' dos cant�res ale�ãis. O che-
da: por êle sofrida em 1935. fe do governo fOI saudado no'

Aproposito, Íembr a-se que a aeródromo pelo general von I
primeira esposa do <az> do tra- Kleist, comandante do

80'11pezio, Lilian Leite, morreu em Corpo e pelas autoridades

na-Iconsequencia de um desastre de cionais-socialistas locais.

acrobacia, sohido durante uma ������������������������;��������������

�h:g:,:,tr�ot9�it�dacm Cope- ÕÜ-r=õ--para--õ 1�,te�C;:;:;I�i�o Ataques ao sr, Odi ..
Banca do brasileiro

Brasil BUENOS AIRES, 1 - A lcn raga
I
embaixada do Brasil informou á

RIO, 1 - O Banco do chancelaria,
� qu: {) ministro d�s RIO 2 (Band) -O sr. Odi-

B '1 d dI' do rnê d Relações Exteriores do Brasil B
. .

A
'

Irasu, es e . o mes passa o lon rapa, ministro da gncu
até hoje, comprou 553,258.106 creSu, .comd caccter per�anlnte, I tura, e tá sendo fortemente ata

gramas de ouro fino, em barra o

I erv!'lço
e oope�a,çao. nte-

.

cado pelo seU discurso em lpaus-
Ol!l amoedado na base de te etua, que perrmhra o mter-, d d recente a, �. . .

bi I'
, .. . su quan o e sl1a

1.000 por 1..000. cam 10 iterano, artisnco e cien- S' P I
'f'

. au o.
h ICO.

1 d distrib idApezar a nota isto Ui a

ri;':-n--;':-e--."-h--;':--d---e"" 619 ! inmllotes pelo seu Ministerio, detalhand
de __.... 1114' � o sentido das palavras do titula-
até
Se i'iurlin Ar!a ii ce G IIro da pasta, não cessam as criticas RIO, 1 -O «Globo» noti-:

U T PARIS 1 _ O Banro da contra o mesmo, colocando-o na cia que devem ser assinados den-

N.C � tftnGI '

!'t
- d t t d id tro em péucos dias varias decre-

..v.., França devolverá proxima,mente
SI uaçao e er ra UZl o o pen-

VãO dO r rn I" r' t d f d I b tos, modificando os altos coman-••••
ao Banco Nacicnal da Rumania, samen. � o gover�o e era _50 re

'W������������ ImpOrtunos! .. , RIO. 1 _ Realizou-�e ôn- 61 9 lingotes de ouro que havia a politica do. caft> ou então ter dos do Exercito. Fala-se que o

t� VIUVA ISAURA MACHADO M tem, no Pai: cio do Catete, recebido em deposito para maior [alado dem(,lslad�mente e, por- coronel João Batista Mascare-

tffi, � Quantas vezes temos vontade
uma reunião do Consêlho de segurança dos mesmos. tanta, dever resignar seu cargo. nhas, comandante da Escola Mi-

l�� participa aos p�rentes e f)es- � de levantar-nos durante a noite Segurança Nacional. Durante O total dessas barra; do me-
O gue parece verdade. porém. litar, irà substituir o comandao-

f� soas de sua amizade, o con- � di
.

O I d 5 B' d d I f
.

� trato de casamento de seu fi- ij para izer aos lm_P0rtunos que,'os trabalhos que foram presi- tal amarelo, pesa 6.956 quilo- é
..
que. o sr. dl:l? Braga, como te a a. nga a e n antana,

� lho ROBERVAL com a senho- �� conversam na esquma: "vão I' 'I' d general José Joaquim de .vndra-
� rínha OTILIA LEAL DE MEI- � dormi

.

. didos pelo chefe de. Nação. gramas e tem o valor de

1
Q las. la. pOlmenon�ou, a. em

.

e

ij RELES ij or�lf e não mcornodllem os 'que I empassou -se a Comissão de Es-) 950.000 libras esterlinas. descriminar a politica economica de, que será designado cornan-:

�. �. precisam de descanço .

t t t d I (' "Ih I a ser adotada sobre o principal dante da 7a. RegiãO: com séàe,���(�::��::;iI:::����D a u os aque e .onse o.
.

R 'fOS AFAMADOS CHAPE'US Em toda a parte existem m-_ I prod1ltll dI) país, teve coraaem em ('Cl e.

"CRESPI DE LUXO" dividuas que não tendo o que.
SELOS DO �RASIL bastante pala emitir wa opi�iãC Para o comun(h da E�oJa

CASA "O PARAIZO" fazer durante o dia, nlo te can- I 'IComprla-se selOS t9dO dBra- pessoal dlfeJto conce:iido a qual- Militar a e,colha re.cairá tlUlLl dos,

VEN Dl:::ccC'E d d' SI, qua quer quan I a e. ' -

.
.

RO çam, como não sentem necessida'- � a casa e mora ia
p . b I quer

cidadão e que dtve ser segum!es ,<:oronels: enato Fa-
PraCi�S.D d d d'

. . a rua Consdheiro Mafra n.152-e Raga see . �m.
M' 29 I' d 'quet comand t d 2' R Ce e orma e aproveltlm a nOl-

para tratar na mesma rua no n 87 ua rlSPImira • e agia o, porque, não e C0'11Um ,
•

an e, o • .• •

d:f�:de�. ::- �::�::::'��:':so�:�:r�::"E: Os-iZ-ep-�ir��-� I! TODOS CONHECEM O ESTRErrÕ 111'�i��:�p��f:;:i����: ;:F
· trabalham e precisam do descan- vnlta raa a sr. Gustavo Cordeiro. d� Faria,

arla C h f d G b'ço noturno. orno consequencia, .& f
c e '! e a mete .tio Estado

estragam 11 propria saúde, alem -.:ra egar MAS POUCOS E' QUE SABEM QUE NA Maior do Exercite",
de prejudicarem a existencia dos Rua João Pessôa, 122 N

-,-----

pobles mortais que levam a vida ,FRANKFORT, 1 - Con- ENCONTRAM O INSUPERAVELPÃOFABRICADO COM
ar, c of"\ti-

a �ério. firmam-i\e as notícias de que O S E L E C I O N A DO F E RM E N T O F R. E S C O n ham
E' por mlll dormir que exis- os diriglveis dl\ emprêsa Zep· F L E I S (; D A M A N N toxi,C".;os

tem tantos individuos com perda pelin voltarão a trafegar para
de fosfato, facilmente irritaveis e o Brasil.
(�ncolerizaveis. Dia a dia multi- WASHJNGTON, 1- De
plicam-se, pelo mesmo motivo, as acôrdo com o relat,.>rio sub
vitimas de perturbaçõ�s neruosas metido ao Comi té Militar dJ
de maior gravidade. As pessôas Senado, a Marinha America
que se tornam irritadas, inquietas, n"l é favoravel á exportação de
dosanimadas e pessimistas em �ás hehum para a Alemanha,
consequencia da perd" de fosfa- sob a superintendencia do go
ta, e que não podem se livrar vêrno.
do barulho na rud em que resi- O relatàrio preconiza tam

dem, aconselha-se o uso de inje bem o aumento da produção do
ções de Tonarasfan, que levan- gàs, afim de permluir que a

tam o estado geral, reforçAndo o Marinha possa consf'gm-lo por
sÍstema nervoso. um preço maIs baixo.

RIO, I - O Gabinete de
Pesqujsas ScientiJicas da Policia
verihcou que não continham toxi
cos. os alimentos enviados a Luís

II �O"� Prestes.
Especialidade em biscoutos, doces e bolachas

PEÇAM PELO FONE 8 (ESTREITO) 11'/ENfOE.--SE
P d

·

1 .m � III fi uma farmacia bem afre-

I a arla o_ ue "anelro \1 qnezada, n'um bom ponto
���������������.�_..��� \� d.a linha férrea São fran-

II__�AU L I NO _;= I L�dJ! ::t�ared���_ informações

Et eleitor, ou não é eleitor?� Não imp()rta!
Para seu uso ou para a sua familia, temos

Modernos, baratos, lind_'s

C s Pern m
EL.IPE se

o PARAI
C R ! M � �-tr1\lf
TRAPEZISTA

Hitler e�1

Breslau

norte • amel1ticana

LONG, BEACH [Calilor
nia),,,-O famoso trapezista Al
fred Codons, que alvejou e. feriu

gl avemente a tiros, sua esposa, a

acrobata Vera Bruco Rersell,
suicidou-se logo após o crime.

Vera acha-se moribunda em

virtude de ter sido atingida na

cabeça, no peito e no abdómen.
Codons atirou em sua esposa,
no escritorio de seu advogado,
onde ele se encontrava com o

fim de resolver negocies relativos
a propriedades na importancia de
50 mil dolaces achando-se tam-

CASA
Vende-se por metivo de via-

jem, abaixo do custo um buns

galow novo. na Estrada Ger
de São José, a poucos minu
tos do Estreito com 2 salas, 3
quartos, cosinha, bôa àgua, luz,
priva-Ia e dependencias fóra.

Trata-se á rua Crispim Mi·
la, 29.

bem presente sua sogra.
Pedindo ao advogado que se

retirasse, Codons fechou a por
ta á chave, dizendo: <Vera, creio
que é esta a ultima coisa C1ue
posso fazer por você>, atirando
em seguida. Amigos do trape
zista declararam que Codom coso

tumava Iicar pensativo, depois
que foi obrigado a executar acro

bacias de menor importancia, em

Motor Elétrico
Compra- se um. em estado

funcionamento. com capacidade
2 HP.

Informações nesta Redação.

RIO, 2 (Band) - Vão ser

enviados ao Supremo Tribunal
Militar, os autos do processo do
ceI. Godofredo de Faria, que
agrediu o auditor de guerra da
1 a. Auditoria da 1 a. Região Mi
litar.

O Conselho Especial sorteado
para processar o julgar o mesmo,

resolveu manter a decisão, sôbre o

não arquivamento do processo,
que foi requerido pela Promo-
toria.

Em virtude deste áto do pro
motor Paulo Whitaker, o audi
tor Mario Tiburcio Gomes Car-
neiro vai representar contra o

mesmo perante o Ministerio Pú
blico Militar.

de linda padrana-
preferida casa

RUA FELIPE
SCHMIOT, 2.

FLORI ANOPOi�IS

til'
• ���:lKW

-- � _'.�_�;:-�._-�'__""---"zwm & MW
.....

-

5ente-se mal?
Do Estam sgo, Figado, Rins,

Lernbre�se do

Chá das 9

Bexigas, Intesti nos?

hervas
DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Caries � loepcke S

A' VENDA EM TODAS AS FARM.!\,:rA.S

A.

aos homens publicas afinarem-se
por outro diapassão que não

sejam os dos seus superioresinteres
ses politicas.

Altos coman
dos do Exer

c�tos

A UNICA PADARIA em FlorianopoUis
QUE TRABALHA PELO PROCESSO DIR� rro, TAL
QUAL AS MELHORES PANIFICACÕ:ES DO RIO, 5ÃO
PAULO, MONTADA E COM OS REQUISITOS DA

HIGIENE E TRABALHADO COM FARINHAS DE la.

tecidos q'le nunca de!5.bàtam

e ��esisientes

le'"'.

,

�� '>):'.

I IS
n
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1\lIatriz: FL.ORIANOPOL.IS· I
F'.· e

- E31wrnenau � ..Joinville - Sao Francisco Laguna - _a!;8il �
..�,.1'.1'\Ilae9 ,rn: MostruariC) permanente e� Cruzeiro do Sul i

Seoção de Seoção de Seoçlio de �
FAZENDAS: Rfazendas naclonaes e extrange'ras t>ara tcrnot FERRAGENS: MACHINAS:

,�Morios e Algodões Machinas de benerlclar madeira �
Lonas e Impermeavela Material em gera! para censtrucções: Machinas para officlnas mechanícas
Tapetes e trilhos Ciment�ferro em barras. ferragens para portas Machinas para Iaoeires
Roupas feitas e janellas, tinta 'Machinarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas

•

Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc.
Lnha para coser e setglr FOflões e Camas f oromoveis, Motores de esplosão, 'V1otQ:res ....U' em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar-;talhe- electricos
)abonetes e Perlt,tmarias res Material em geral para transmíssões: Lo' I

\Icolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
_::Ortioas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes

<-.i roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões PORO P -ças, acces-

�tos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
l)ept>sitarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar 000DYER

� Charutos cDANNEMANNa Bebidas nacionaes e extrangeiras M.aterial electrico em ge-ral

; Ernprez,a Nacional de I�av'e�ação "t-loepcke"--vBp>ores "Carl Hoepcke" "Anua" e

� Fabrica de Pontas "Rite FVlaria' _. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arateca"

=""�V�VAV�VI��_����V4.�VAVAV�

I Consultório: Rua João
,Pinto, 7--- Tel. 1456

I I Res. Rua Bocayuva, 114 'I'.1 Tel. 1317

-III Dr. Ricardo I \,Gottsmann Accacio Mo-

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica geral e prothese da
Boca

Extração sem dor. por
these e pontes'ern todos
os sís.ernas conhecidos .

Tratamento das moles-
t'as da Boca.

CONSULTOR/O:
�ua Trajano n· 17 •

(sobrado)
Telefone: 724 (manual)

1n. 70. - Ph01IP' 1277. - HORAS MARCADAS \\t" .•

1- ••••••_.-- ••••••••••
______________ 0 D

I Companhla "Alilança da :
• Bahia" o
• a
• FUNvADA EM 1870 SE'DE BAHIA !• v

: t eguros Terrestres e Maritimos :
! CAPITAL REALIZADO 9.000:000$QOO i; RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000

.

BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPR1EDADE5IMOVEIS 114.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMlbAS
EM 1936 2.933'949: 184$897 .,RECEITA EM 193 21.421 :54 )$220

0[, SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

A�entl8r Sub-Agentas, Regulador.. de A aar
em todoa OI Estadol �o Bralll, no Uruguai na
prlnclpaíl praçal 'Itrangllral.

I
• Agentes em Ftortanopoí is: •
G G
• Campos Lobo & Cía. G
• o
• Rua Conaalhlro M dra, 35 (.olJrad J) CaIxa POltal 19 D

I' •TELEFONE N. 1.083 •
• END. TELEORAFIto ALL/AlvÇA .,

VENDE.SE uma casa no dis- utimas instalações. No apr 8sli • G
trito «Jr)ão Pessôa», Estrei· vel recanto da Ponta do Lea-" Escritoríos em Laguna e Itajahí O

RUATRAJANO,S 10-sobrado-no" altos da
.

io, á rua do Nestor no.42, Preço especial. Tratar com Jooã. USB-AGENTE� EM BLUMENAU E LAGES •
.:J

com2quartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. - �orveteria Gloria VI"

aa"'iiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii�� ...__1 e entar cozinha. • fi••••••••---••••••••••

A Gazeta
Médicos

•

Dr. Artur Pereira

e Oliva.' ia
Clínica mádlc3 de Clt, .:,".' ,

ças e .adultos

LABOHATORIO DE·
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente aas

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto ". 13

FONE-1595

ResiJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

•

FONE-1524

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento moderno das
molestias do Pulmão

I éonsult.-R. joãO Pinto. 13
1 elelone, t 595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
i Consultas das 13 ás 16 hrs.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlrltor da Maternidade
Medico do HOlpital

(Curso de especializaçãc em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1[2 da manhã
e á tarde - Consuliorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Indica:

I Dr. Arminio
Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
gantâ - Pescoço

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 áS 18

Ex -chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (Pcoressce
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Esplclalllla em': cirurgia

aeral-
�

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

CONSVLTORIO···Rua Tra
ano N. 18· das 1 O ás 12 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este- i
I,

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Aovogauos
I Dr. "edro de Moura Ferro 1

Advogado

I RUJ Trajano, n· 1 sobrado

1
__

Telephone rr 1548
__

1
Jockey Club Florianopolís

O mais elagante centro de diversões famí
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
dernissFe�r icarnente iluminado com instalações m

mias

.���� � •.

E s pe I h O s IA Favorita I
S6 os fabricados em joinville pela única fabrica, �'W :;, �.�,do E S T A D O 1\'(4 ,;.

�j
PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER �

Rua 15 de Novembro n.366 JOINVILLE

I Em loteria a sua favorita

I Dr Aderbal R. Cirurgião
da Silva dentista

Dr. H. Gg. Sippel

._.�

Rua Felipe Schmitd n·, 7 e 17 a

J\dvogado
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 � 1290

!

No Estreito Ponta do Leal L, �I �

lo--e
I L H E T E S

�
�\,

Federal e Santa C"atarína rJ]
".

. �

I NOS CL<\SSICOS ENVELOPES fECIIADOS: �
.���-����

•

•

reira tem seu escríp-

tór io de advogacía á rua

Vísconue de Ouro Preto

1 Caixi Postal, 110.

TD
•
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��������������������-��------------�---------------------------I� H ��r��_::r���� �:�������������I
� I� Apolices Consolidadas do Estado de Minas

i�1I « Divida Fundada do Estado de S. Paulo �rI

i �.� « Obras do Porto d€ Pernambuco. ��

� H
H VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
� NO BANCO DE CREDITO f'OPULAR E AURI- ����:81 n

� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA-
�

�
IANO N. 16.

N
'II

ii������������R������������tlirJ��L�����"'''_'��''_�lI4a.1!'!:.���'�'''__������

. ,

.. '. I-'a:::.sa. a a h':llCI'JI1 r, Lo dia I -; d. \Ju �U
_

fíl trubro em diante �I'J
'� DIARIA�Ei\iTE, saindo de Coucordia ás 7 horas �,'t�

�, p!!!'!!�����������������,� da manhã, regressando JS 4 da tarde �
-

OI!ll1aJ• Ivo -1'Aqu.·nll'a _ 1- I� Para h.cilitar a boa marcha d:1 Emprera, será colocada cm G
lPl

-

iii v-1� cada povoado urna agencia para vendas (L passagens, corno �
� abaixo descriminamos: 'AdOVgado

I'� Concordia==Eacritório Mosele
_ f.j

� SuruvI-Casa Comercial Boscatto e Florianopol is
� Tamanduá -Casa Comercial JlIlio Schn � \

"..iiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;i;;
� Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco .�
� Barra do Veacto-Ca�a Comercial de Irmãos Poy f�
� Bela Vista-P�tequim ROEse a 1--� Vilal Rica-rasaComerciaIM(lLl�ti • Dr Alfredo P. de Arau]oe Marcelino Ramos-Escrítóri') Mosele � --,.-----�. -L-

_

� �
'�

- �
• P reco s: CONCORDIA

á M. RAMOS 1=>$000 �I IDA E VOLTA 25$000 =
� Empreza DALLA COSfA �
e o
• N. B. Em caso de temporais ou de c f·J .; em máu. Consultoria e residencia-Praça 15 de Novembro, 13• estado, as .passagens terão o 3':',' c .()) 'Ie 200(0.

I Telefone, 1.584

I: .�.O.�••��.� ._

5. -5 1.�a.1 Consultas:-Das 8 às _11 e das 14 às 16 horas

�J �.m.------ ------G.e•••••o
-

; .

: C r e d í t o M�, í� II o P r e d i a II:
••
"
•

I

1lllAdolar Sch
Endereço Telcgr.: DOLAR - Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIKA
AGENCIA' DA

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JA1\.�EIR(): Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navio -.» ar Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; vi" as dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor Piratil'linga, Soturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e E:\'1qARQUE de
todas as especies d '11i1c1elT'ls serradas, II : "

.

ddiS e em

tóros etc. cereais, m-rcadotias en.? é, I t qü 1, ruer

porto do Norte ou do SJI do Pals, bem l c' l a o Extcrio

-Recebe cargas de importação, co .', ou do Ex

terior, para desemoaraço e re.!e I:a�ho para
as praças do inter.or

SERVIÇO GARANTIDO E f,APlU]

,.-- Preç�S'a""'50::,i -O�3
, I�AA -�_·.-V*.t1��.a*�.·.'(����'f�����'(i)!í��í��-���-tf� \,,:)U� �,� <�'�(Jft,\�)���\!í� _�- V\,,(S!

",. /II� 1...8 � ,0\ �" &,�� • !� ,..i:�� ........-.r ,. Tã�

�I (;ar� inhão e OmEf�� ·15 �
��:I

d � �o Leão #1 3erçi'� ;;= Ernpreza de Transoorte de, Passa" �
� geir s e Encorner.fas ,
�. , 5f.t.(ji

E
--

rl
' 1\ li n r.<.,,-

� ntrp. í�"nc""" .'"1 P ">m-:rrrc Y(' ""f)� Í"�!
" I

.

1:'

���������7� I 'r�
.�,..; $ !lU.

E S T A I Banco de Crédito
Popu lar e Agriwlinda casa pó-

I_ cOla, de S .mta
de ser su.� ps- Catar-na

ga ndo ape as (Soe. Coop. Resp. Ltda.)
5$000 l.Q$o0S2' ou 20$ '-.:. () � J

I
Rua Trajano n.16

pO r rY'l eS tI a i (EdliclO PTopril:)

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Quinta-feira
5 DE AGOSTíO

MEDI,::..;O
Especialista em molestias de creanças, nervosas,

impaludismo e mo/estias da pele
Tratamento do empaludismo e das molestias da pe

le e nervosas pela Autohemotherapta

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE' �IOS FORA�A DESTRlBUIDOS A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORREl� COM OS SORTEIOS DE 4. E a DE CADA

MEZ.

) t», Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

I
,

I��I�-�����
Cons, Mafra, 33
Fone-1.191

I
i I

I \
,.

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 107
s. PAULO

I
Os melhores preces

Ao alcance de todos
INSCREVA-SE PARA O PRQXIMO SORTEIO

PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de SOLJza Lncío

I
'

REECBE DEPC>SITO

\ .

i
J
I
i

r?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

C(C Limitada 5'(. ala
I

C(C. Aviso Previo6'[. ala
Prazo Fix o 8·l. ala

�. t.

Fremio maior 5:175$000, e multas
..

prermos menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E I�ECIBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE os SEU.S PREMIaS.

é: CREDITO .VlUTUO PREDIAL .

:ALUGA--SE, o conforta-;;. 's
•

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)
vel prédio de residencia�

.:: Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 eA��L�U��G�A---iiiiiiii_iiiiiilS�iiiiiiF�iiiiiDriiiii.iiiiiipiiiiieiiiiidiiiiiiiiroiiiiiiiiãiiidiãíieiiiiiiiiiillliMiiiiiiiiouiiililir-aíi:ilii1iiiiiiFe;;;;;Jrro, :rito� d�u:JoSf�v����ô�,�. dis-

fB ., quartos para casal.
Ad d i. A tratar no Banco AgriO G Iníormações pelo íone n. - voga o I cola, Rua Trajano n. 16•••0••••·-------.-------••••••••• 1.436 Rua Trajano n. I lnesta capital,

�.�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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campagagem
-

desenfreiada

A GAZE r,A-FlorianQP...::.�:.....L8_:_,_3�_8_-_19_3_7 -:-:::=- -=-_---;;:;--

Encontra du
ma galeria �;:�
subterranea
RIO, 2 (Band) - Os ope

rarios da Inspetoria de Águas
quando trabalhavam em uma O
leria, tiveram a surpreza de en

contrar duas galerias subterranees,
na rua Teofilo de Brito.

As referidas galerias, cuja en

trada estava fechada com grosso
revestimento de cimento e granito,
que foi arrebentado com apare
lhos de ar comprimido, estão

atul] ados com material de Fabri
Ra- I cação antiga, ostentando seus ti-

I jolos a inscrição «Cia. lnhauma

Irajá. »

AGINDO NA SAI'A

BAl'A, 1 (União)-O direto-

,,iI) do Partido Popular da Bala,
deante do ataque á mão armada,
(Ie qUE" foi vitima domingo, 'no
distrito de Brotas, resolveu sus

I .ender, como já informamos, a

�.?rie de corniciqs que estava ele
tuando em prol da candidatura
do eminente dr.Armando de Sales

caso se comprometam a seguir
que a campanha pela sucessão

para a frente de batalha.
presidencial seja processada num -

ambiente de paz e de moralidade ELEGANCIA MASCULINA SO-
. .' COM CHAPEOS "CRESPI DE

ao contrano do que aspiram os LUXO
destruidores da Democracia. CASA "O PARAIZO"

Serao liberta-!
dos se forem
para o "front"
MADRID. 2 (Band) - Um

inspetor geral das prisões comu

nicou que todos os prêsos anti

fascistas, que se encontram deti
dos nesta capital, serão libertados

,�Ga�elaF
Desportiva

Redator: Paulo B. Barbosa

./

Por motivo de doença ii

A.C.D. Il'ão compareceu aD

match, de dOlflinga,
com a L.F.F.

Oliveira, até que a seu respeito
se pronuncie o Tnbunal Eleitoral
deste Estado, a cujas portas já
bateu afim de· pedir as garantias
ela Lei, para o exercicio de reu

nião nas praças públicas.
Alega o major Cosmo de Fa

rias. presidente do Partido Popu
lar da Bala, que não tem os seus

'-i amigos e correligionarios para se

n m apedrejados, feridos e até
mortos pelos capangas sanguina
rios, dirigidos por sub-comissarios

policiais, á luz meridiana, e que o

gremio politico que dirige deseja

ARTISTAS
OE CINEMA
VITIMAS DUM ROUBO

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE
LOS DAS AFAMADAS MAR

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL

CASA "O PARAIZO"

3' pareo: 'Honra':
Rtachuelo: Vieira, Gonçalves,

Matos, Moritz Jor.
.Attantico: Wiltitz,

mann, [urgeus, Fernandes.
Cachoeira: Brietzig,

E. Britzig, Woigt.

PARIS, 2 )Band) - Asseve
ra-se que o general Franco pre
tende organizar o gabinete na

cionalista. cuja organização é

aqui admitida como sendo a se

guinte:
t: ministro, general Jordana;Feisch- ministro das Finanças, sr. Ven-

. tosa ou possivelmente o sr. Ama-
Colin, I do; Interior, general Martinez

Aílido: Guerra, Queipo de Lia
no; Marinha. Nicolas Franco, ir
mão do general Franco; Agricul
tura, ceI. Montenari; Negocios
Estranjeiros, conde de Redelno.

Gabinete
nacionalista

(-:;ARTAZES
DO DIA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



que

"No nosso anarquisado e ainda tumultuarlo mundo politico, para
onde, sem embaraço teórico ou doutrlnarlc, emigram tantas ambições fa-

'<;

lidas, a sedutora personalidade de Armando Sales, avulta. como um pro
montorio político, como um oásis, no "asperrlmo deserto de ldéas' de

falava um grande e febril revotuclonarlo ..
"

(Palavras do dr. Manuel Duarte, ex ..presidente do Estado do Rio)----------------------------------------------------------------------------------------.--------
•

----------------------------------__--J

EM BARRO BRANCO AO SER PRESO OR.. Dra Osv,aldoiiiiõiiiiiiiiIi#��__iãiiiiliiI.... �II.----......�..-

SabackREU FUl INADO

.,..

Florianopolis, 3 de Agosto de 1937A GAZETA

er o ee �t1,.1W�":l
-

.

. �,� "; ',I�!'
:"

m

I
------------------------�.'------------------------------------------------------------_

DR. CID CAMPOS

Menor
..

assassino

NOSSA VIDA
ANIVERSARIOS

DR. HENRIQUE RICHARD

Para São Paulo seguio o sr,

dr. Pedro de Moura Ferro, ad- PARIS, 2-Noticias procsden
vogado nos auditorios da capital. tes da Espanha dizem ter-se re-

. gistrado séria crise no govêrnoENFERMO

I
de Valencia, sendo possível que o

Tem apresentado sensiveis me- sr. �argo Cab!lero venha � as

Iboras no seu estado de saúde, sunnr o. cont_:ole �. a chefI� de

o nosso prezado an.. go sr. Pedro toda a situação politica legalista.
de Alcantara Pereira, agente fis-
cal do imposto de consumo.

Ex-assiste/lte do serviço de Gm elogia dcs t--bpitaís:
da Gambôa, E�ndilt,.ão Gafhé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-intelna do serviço de Pediatria da Pohclmica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENH�)RAS E CR(4 NÇl\S
Consultoria: Rua Trajano n: 12-Sobr.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas

FLOf?IANOPOLIS S \NTA CATARINA
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Crise no govêrno: � E. �, f1j fel � U··
� A!;;de Valencia = A CIDA li:. '" rul", � íe. ,. =

e � Ante-ôntem alocomotivanume_
• A Gr .... -1 �JIe b � =x� �� nre pft� ("� S rco t4, .da Estrada de Ferro Santa
O

3CII fi.' iI tal • � ��!Ii-- • �'I'�- �
a arma, que, partindo de Blu-

�
'fliiif menau, se destinava a Rio do

IA VE� rEooRA i iE��� 1���1�::��;;ga��
� �� trada, danificando uma grandeU � extensão «la via ferrea.

e Felizmênte, esse descarrilamen
• to não. causou vitimas, sendo que
��; a reFenda locomotiva viajava es

� coteira.

� d � qFue sabemos, a. Diretoria
" a;-" . Santa Catarina, proce-I dera a competente inquerito, afim

de apurar as causas do desastre
assim como a quem cabem as res:
ponsabilidades.

sr. Luís Chul e a menina, do sr.
- T,ansferiu a sua residencia pa-

João Augusto. Um. fáto ào!orosol se verificou I rilio. . . I
ra a rua �8 .de SeLe.mbro no. 63,

O Iát
. .' b t L

ha
ô

ic s na clàaàe àe Lages. ""Jo se verificar, no entanto, o nosso distinto amigo e ilustre
la:: IffidPrBesslOnouB as an e_ a O, me�or He;ilio

õ

e Ta�, àa-Io ENBAT9rné,HTO do garõto Procurador do Tribunal Regionalpopu açao e arro ranco, nao
.
ào as bt-lnccõalr-o s natural' ôc l este levou amanho susto 0-11 . .

só pela maneira como se deu, iaadli' p,r"COC2, quasí sempre err ] companhaóo à2 tel comoção.' que. (e Justiça Eleitoral em nosso Es
como ainda por se tratar de duas cO\:aàas p�los aàultos corno tra- ? voz r)e ori Ião ao policial co U II Lado dr. Osvaldo Saback.

b
. quínuõns lrnpr-uüentes ou mer'e- in.itcntunznm nt.. fulminoào.cnanças que moravam e nca- ccõor .... a 512 ccrr-ettuoa anàou ---

varn juntos :todos os dias. fazené:o qualquer c us':!' que não S It mi

A policia abriu inquerito. agraàou á Policia, �zlo que 1"'5- O aram no cinema umata resollleu A55. !:jTAR o go-' Lil

rõtJ brejeiro. �, 1111 L d "!,!ssim é que, �zs5e intuito ga Inru3-ver efOI orôeriaõc a pr-rs .o
ô

e Hcr-

Pelo «Comandante Capela» se

guio ôntem para o Rio, o dis
tinto deputado dr. Cid Campos
que se fez acompanhar de sua

exma. consórte. Ao seu embar
que que se efetuou ás 23 horas
na ponte municipal, compareceu
crescido número de amigos e Ia
mil ias que alí foram levar os

votos de bôa viagem.

Verificou-se em Barro Branco,
distrito de Lauro Mnller, uma do
lorosa cêna de sangue, que cons

ternou aquela população. Um
menino de 10 anos, desfechou um

tiro de espingarda numa menina
de 8 anos, sua prima a quemma

tou imediatamente.
Segundo nos contaram, o fáto

se'c:deu da seguinte maneira: a

menina costumava orinar na ca

ma todas as noites. O pai do
menino criminoso, repreendia-a
sempre. No sabado último, cêrca
das oito horas da noite, o meni
no brigou com a menina e lhe
desse enraivecido: "se tú orinar
mais na cama, eu te darei um
tiro». E como a menina lhe ti
vesse respondido que orinaria, o

menino lançou mão de uma es

pingarda que se achava pendu
rada em casa e desfechou um

tiro na cabêça da menina que
teve morte imediata.

O menino criminoso, é filho do

Ora. Josenna Flaks Schwe.dson
MEDICA

Passa hoje o aniversario na

talicio do nosso distin to con Ler

raneo sr. Henrique Lauro Ri
chard, advogado, residindo atual
mente no Rio de Janeiro.

Passa hoje o aniversario nata
lido da senhorinha Renilda Cunha,
filha do sr. João Ferreira da
Cunha, industrial residente em

Santos.

CHEGAM UNS

Acha-se nesta Capital o sr.

Clarimundo Régis, da Diretoria
de Estradas de Rodagem.
OUTROS PARTEM

Locomotiva
tombada

(

agitou detalFALECIMENTOS INVERNO
DADIVOSO Cidade que é Imperativo

Por telegrama particular sabe
mos ter falecido no' Rio de Ja
neiro, onde residia, o coronel re
formado Quintino Jaguaribe de
Oliveira, tio do nosso conterraneo JOÃO PESSOA, 2-0 inverno
Dante Natividade, digno sub-di- tem este ano sido de grande pro
retor da Despeza do Tesouro do veito para o desenvolvimento das •Estado. culturas em toda a Paraíba.

IA' familia enlutada

apresenta-I Só o algodão regista um au-

mos pezames, mento de 20 por cento em re

lação á sâíara anterior.

cllntinuar
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�� Sociedade
j Catarinense
I deAvicultura
I

:;�1>�� tv" � � TfvJ 10tgar �ndtemd a Assembléia
1 'iIy/; �.J< ,1 fJ � � gera es a SOCle a e, a qual ele-

� bd(l'�U a seguinte diretoria, que ime

�
latamente se empossou:

� S Presidv�nte:-�rd' Jorge José de
'411 ouza; ICe presl ente: Major Jo-
��,

I
sé Renato de Souza; lo. Secretá

��. ri?: Cassio �breu; 20. Secretário:
� Clcero ClaudlO; lo. Tesoureiro:.

� Ro_bert? Schmidt; 20. Tesoureiro:
'C,' r Joao dIaS de Oliveira; Orador:
� Dr. Emanuel Fontes.
• COMISSÃO DE SINDICAN
� CIA: Walter Lange, João Otavio
� da Costa Avila e Manoel Cor
�. d'
•

eIro.

���nltl�, . C?NSULT?R TE'CNICO; Dr.
��'�wr;.,_'(>!r DaVId de Aqumo.--._, .._.... �":';";'�7.;,;;=",T· ..'.'

';�=':';;;:;:a;:':Z;:;;:;:';;;'�r

PÃO MELHOR

o POVO
E

'lÔS

Ai í '$;; 'be

nós sornas
,

Os servíderes
VV. 55. õevem EXIBIR õe seu pcõztro, feito mm fermento

fresco scleclonoõo

Fleischmann
MAIS NUTRITIVO e SEM ACIDEZ

• RECOMENDADO PELO DEPARTAMENTO DA
SAU'DE PU'BLICA FEDERAL

COLEGIOS, HOSPITAIS, QUARTEIS HOTEIS e o _!>OVO
DE TODO o BRASIL EXIGEM HOJE ESSE PAO

Saboroso e mais saudavel
PROVE-O na certeza de não mais querer outro

Nas bôas Padarias desta cidade
DEFENDER O ESTOMAGO DOS FERMENTOS

AZEDOS E' DEVER DE TODOS

preços são

�\.BSOLUTA
de qu� Nao mentin"'10S�
de que nãe..') einbrulhárnoe

•--o----

"Virgem Es
de Wetzel & Cia.

o sabão

(MARCA
.' S�����!RGtAt

REGISTRAO,l\,.:J ESPECIALIDADE

+&·'6"6 tE
para

aC'g..,raf
roupa1fina§como para roupa commum
* -p·r:!���-.}..;!';;.Il.·II!------IIiiiI__;:_·�IiilICii:;;:ã.i�-�E:;,::··-==-=·-:.:..i-__111__- .-���.=::.-..,,;--. r 35'1'1"·'0";- �i me t

-

m 1

recon1menda-se tanto

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




